Počet hodin
Téma

Teorie

1. Základy stavby a funkce lidského těla
2. První pomoc teoretická část

Praxe

Celkem

3

-

3

10

-

10

3. První pomoc praktická část

-

16

4. Péče o nemocné

2

2

4

5. Základy zdravotnické dokumentace

1

-

1

6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

2

7. Hygiena a epidemiologie

3

16

1

3

-

3

8. Základy záchrany tonoucích
Celkem

21

19

Obsah školení:
1.

2.

Základy stavby a funkce lidského těla
1.1.
Stavba a funkce lidského těla
1.2.
Pohybové ústrojí
1.3.
Krevní oběh
1.4.
Trávící ústrojí
1.5.
Dýchací ústrojí
1.6.
Vylučovací ústrojí
1.7.
Kožní ústrojí
1.8.
Pohlavní systém mužů a žen
1.9.
Smyslové ústrojí
1.10.
Nervové ústrojí
1.11.
Látkové řízení organizmu
První pomoc – teoretická část
2.1.
Druhy zdravotnické pomoci
2.1.1.
první pomoc
2.1.2.
první lékařská pomoc
2.1.3.
odborná lékařská pomoc
2.1.4.
specializovaná lékařská pomoc
2.1.5.
technická první pomoc
2.1.6.
transport raněného
2.2.
Základní druhy zdravotnického třídění
2.2.1.
indikační
2.2.2.
místní odsunové
2.2.3.
prognostické
2.3.
Prevence úrazů
2.3.1.
při sportovní a zájmové činnosti, v dopravě a v terénu
2.3.2.
vazba na věkové zvláštnosti dětí

40

2.4.

3.

4.

5.

Poskytování první pomoci
2.4.1.
prvořadé zdravotnické úkoly (krvácení, velká ztráta krve, dechová
a oběhová selhání, protišoková opatření)
2.4.2.
úraz elektrickým proudem
2.4.3.
tonutí (druhy tonutí, prostředky záchrany a jejich použití,
poskytnutí první pomoci na hladině, neodkladná resuscitace
tonoucích)
2.4.4.
bezvědomí
2.4.5.
křečové stavy a intoxikace
2.4.6.
poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění
hrudníku a břicha
2.4.7.
poranění pohybového ústrojí
2.4.8.
náhlé bolesti břicha a hrudníku
2.4.9.
alergické reakce
2.4.10.
rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání
2.4.11.
šok
2.5.
Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za deště
apod.)
2.6.
Zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky
První pomoc – praktická část
3.1.
Nácvik kardiopulmonální resuscitace zachránci na resuscitačním fantomu
3.2.
Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu:
3.2.1.
šátkové, obinadlové, z pružných materiálů, z nepřilnavých
materiálů
3.2.2.
hotové obvazy č. 1, 2, 3, 4, obvaz na popáleniny – balíček
3.3.
Práce s obvazovými materiály podle účelu:
3.3.1.
krycí, tlakové, poloprodyšné, znehybňující, improvizace
3.3.2.
nácvik obvazové techniky za použití klasických materiálů a
improvizace
3.4.
Manipulace polohování a transport:
3.4.1.
polohování raněných podle charakteru poranění včetně nácviku
příslušných postupů
3.4.2.
nácvik manipulace raněného jedním a více zachránci
3.4.3.
způsoby naložení raněných na různé druhy transportních
prostředků (využití improvizovaných i typizovaných transportních
prostředků)
3.4.4.
způsoby vyšetřování
3.4.5.
zásady zdravotnického transportu (cílenost, včasnost, šetrnost)
Péče o nemocné
4.1.
Zdravotnická etika, přístup k nemocnému
4.2.
Základy psychologie nemocného
4.3.
Sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta (tep, dech, teplota,
krevní tlak, vědomí, příjem a výdej tekutin)
4.4.
Úprava lůžka, péče o nemocného na lůžku
4.5.
Podávání léků, aplikace tepla, chladu, výplachy
4.6.
Stravování nemocného
4.7.
Zásady ošetřování nemocných při hromadném výskytu infekčních
onemocnění
4.8.
Vliv prostředí na pacienta
Základy zdravotnické dokumentace
5.1.
Evidence bezinfekčnosti
5.2.
Evidence lékařských potvrzení

6.

7.

5.3.
Evidence zdravotních (průkazů pracovníků tábora
5.4.
Vedení zdravotnického deníku
5.5.
Práce se zdravotním a očkovacím průkazem
Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
6.1.
Činnost zdravotníků před odjezdem na tábor
6.2.
Činnost při odjezdu
6.3.
Činnost při příjezdu – kontrola podmínek
6.4.
Zdravotní filtr
6.5.
Vybavení ošetřovny
6.6.
Izolace
6.7.
Spolupráce s patronátním lékařem
6.8.
Povinnosti zdravotníka při zotavovací akci
Hygiena a epidemiologie
7.1.
Osobní hygiena, denní režim, vztah organizmu a prostředí
7.2.
Hygiena životního prostředí
7.3.
Odstraňování odpadních látek
7.4.
Hygiena výživy (stravovací služba)
7.5.
Prevence šíření nákazy:
7.5.1.
zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu,
včasná diagnostika, izolace, karanténa
7.5.2.
nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou,
transmisivní nákazy, antropozoonózy, kontaktní nákazy,
venerické choroby, AIDS, mykózy

**Příloha č.3
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V
PŘÍRODĚ
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky
dítěte:

posuzovaného

2. Účel vydání posudku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé s omezením*) **) .......................
B) Posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh):
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):
d) je alergické na:
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):
Poznámka: *) Nehodící se škrtněte.
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se
omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10
pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, který
posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho
závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá
nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.
5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzný dítěte):
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:
Podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku

..........................................
....................................................
Jméno, příjmení a podpis lékaře

razítko poskytovatele zdravotních služeb
**Příloha č. 4 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. (novela č. 148/2004 Sb.)
Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě
I. Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis)
•
•

tablety proti teplotě a bolestem(antipyretika, analgetika)
tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

přípravky k užití při průjmu
přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia)
kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)
oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí
(oftalmologika)
mast nebo gel při poštípaní hmyzem (lokální antihistaminika)
tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)
přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
inertní mast nebo vazelína

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry
náplast na cívce, různé rozměry
rychloobvaz na rány, různé rozměry
obinadlo elastické, různé rozměry
obvaz sterilní, různé rozměry
obinadlo škrtící pryžové (60x1250mm)
šátek trojcípý
vata obvazová a buničitá
teploměr lékařský
rouška resuscitační
pinzeta anatomická
pinzeta chirurgická rovná
lékařské rukavice pryžové
rouška PVC 45 x 55 cm

III. Různé
•
•
•
•

nůžky
zavírací špendlíky, různé velikosti
záznamník s tužkou
svítilna/baterka, včetně zdroje

